
 

 

Điều khoản 
sửa đổi, bổ 
sung 

Thông tư 36/2014/TT-NHNN Thông tư 06/2016/TT-NHNN 

I. Điều 3 

 

1.Bổ sung 
điểm a, 
Khoản 15  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

15. a. Người có liên quan của tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín 
dụng) gồm các trường hợp sau: 

(i) Công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng là công ty mẹ (sau đây gọi là 
tổ chức tín dụng mẹ) của tổ chức đó; 

(ii) Công ty con của tổ chức đó; 

(iii) Công ty có cùng công ty mẹ hoặc cùng tổ chức tín dụng mẹ của 
tổ chức đó; 

(iv) Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc 
của tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó; 

(v) Cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, 
thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ 
của tổ chức đó; 

(vi) Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó; 

(vii) Công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành 
viên Ban kiểm soát của tổ chức đó; 

(viii) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con 
nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố 
dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em 
ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha 
khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành 
viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% 
vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ 

Bổ sung thêm tiết (xi), (xii), (xiii):  

(xi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó sở hữu từ 5% vốn 
Điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên; 

(xii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ 
nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty, tổ chức 
tín dụng; 

(xiii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền 
bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty mẹ 
của công ty hoặc tổ chức tín dụng này. 



 

 

chức đó; 

(ix) Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có 
quyền biểu quyết trở lên tại tổ chức đó; 

(x) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho tổ 
chức đó. 

(xi), (xii), (xiii): Không có  

2.Bổ sung 
điểm i 

khoản 18  

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

18. Cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu bao gồm 

a) Cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá đối với công ty chứng khoán 
để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu; 

b) Cho vay để mua cổ phiếu; 

c) Cho vay ứng trước tiền đối với khách hàng đã bán chứng khoán 
và sử dụng vốn vay để mua cổ phiếu; 

d) Cho vay đối với khách hàng để bổ sung số tiền thiếu khi lệnh 
mua cổ phiếu được khớp; 

đ) Cho vay đối với người lao động để mua cổ phần phát hành lần 
đầu khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; 

e) Cho vay để góp vốn, mua cổ phần của công ty cổ phần; 

g) Chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng để sử dụng số tiền 
chiết khấu mua cổ phiếu; 

h) Các khoản cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá dưới các hình 
thức khác mà khách hàng sử dụng số tiền đó để mua cổ phiếu. 

i) Không có 

Bổ sung tiết (i)  như sau: 

(i) Cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để khách hàng ủy thác cho tổ 
chức, cá nhân mua cổ phiếu. 

 

3.Bố sung Điều 3. Giải thích từ ngữ Bổ sung Khoản 19, 20, 21, 22, 23, 24 điều 3 như sau: 



 

 

Khoản 19, 
20, 21, 22, 
23, 24  

 

Khoản 19, 20, 21, 22, 23, 24: Không có  19. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và 
hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

20. Ngân hàng thương mại nhà nước là ngân hàng thương mại được 
thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ. 

21. Tổ chức tài chính được xác định theo quy định của pháp luật về 
phòng chống rửa tiền. 

22. Tổ chức tài chính ở nước ngoài là các tổ chức tài chính được 
thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. 

23. Nguồn vốn ngắn hạn bình quân của tháng được tính bằng tổng 
cộng các số dư nguồn vốn ngắn hạn cuối mỗi ngày trong tháng chia 
cho tổng số ngày trong tháng. 

24. Giao dịch mua, bán giấy tờ có giá có kỳ hạn là giao dịch mua 
hoặc bán giấy tờ có giá kèm theo Điều kiện chuyển giao quyền sở 
hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán và cam kết sẽ bán lại 
hoặc mua lại giấy tờ có giá đó sau một Khoảng thời gian nhất định. 

II. Điều 11  

Sửa đổi 
Khoản 2  

Điều 11. Trường hợp không được cấp tín dụng  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được 
cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu 
doanh nghiệp chưa niêm yết. 

Sửa đổi khoản 2 như sau:  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được 
cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu chưa 
niêm yết của doanh nghiệp. 

III. Điều12 

Sửa đổi 
Điểm a 
khoản 1  

 

Điều 12. Hạn chế cấp tín dụng  

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được 
cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi 
(ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt cấp tín dụng, 
biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nợ và các biện pháp xử lý thu hồi nợ so 

Sừa đổi điểm a như sau:  

a) Tổ chức kiểm toán (bao gồm doanh nghiệp kiểm toán, chi 
nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam), 
kiểm toán viên (bao gồm kiểm toán viên của tổ chức kiểm toán, 
kiểm toán viên Nhà nước) đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi 



 

 

với quy định của pháp luật và các quy định tại Quy định nội bộ về 
cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay 
đúng mục đích áp dụng đối với khách hàng và người có liên quan) 
cho các đối tượng sau đây: 

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh 
tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

IV. Điều13 

 Sửa đổi 
Điểm c, 
Điểm h 
khoản 3  

 

Điều 13. Giới hạn cấp tín dụng  

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này không bao gồm: 

c) Các khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi tiết kiệm 
của cá nhân về cả thời hạn và giá trị; 

Sửa đổi điểm (c) như sau 

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này không bao gồm: 

c) Các Khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ về thời hạn và giá trị 
bằng tiền gửi Tiết kiệm của cá nhân tại thời Điểm cho vay; 

  

 

h) Các khoản bảo lãnh và cam kết phát hành dưới các hình thức tín 
dụng chứng từ có tài sản bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi bằng đồng 
Việt Nam; ngoại tệ; vàng; trái phiếu Chính phủ của bên được 
bảo lãnh và/hoặc người thứ ba. 

 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định tỷ 
lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản bảo đảm theo quy định tại 
điểm này, trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi nợ khi xử lý tài sản 
bảo đảm đó, nhưng không được vượt quá tỷ lệ khấu trừ tối đa 
đối với tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 
động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

h) Các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành dưới các hình thức tín 
dụng chứng từ có bảo đảm đầy đủ về thời hạn và giá trị bằng tiền 
gửi đồng Việt Nam, ngoại tệ; vàng; trái phiếu Chính phủ của bên 
được bảo lãnh và/hoặc bên thứ ba tại thời Điểm cấp bảo lãnh 
và/hoặc cam kết.  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định giá trị 
cụ thể của tài sản bảo đảm nhưng bảo đảm giá trị tối đa theo 
nguyên tắc sau đây: 

(i) Tiền gửi bằng đồng Việt Nam: 100% số tiền gửi được sử dụng để 
bảo đảm cho các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đó; 

(ii) Tiền gửi bằng ngoại tệ: 95% số tiền gửi được sử dụng để bảo 
đảm cho các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đó; 

(iii) Vàng miếng, trừ vàng miếng quy định tại Tiết (iv) Điểm này: 



 

 

 95% giá trị tính theo giá mua vào được niêm yết tại trụ sở chính của 
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sở hữu nhãn hiệu vàng miếng tại 
thời Điểm cuối ngày liền trước ngày xác định giá trị; 

(iv) Vàng miếng không có giá mua vào được niêm yết, vàng khác: 
30% giá trị tính theo giá được định giá bởi tổ chức có chức năng 
thẩm định giá tại thời Điểm gần nhất trước ngày xác định giá trị tài 
sản bảo đảm hoặc theo giá được định giá bởi quy định nội bộ của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp 
không được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá; 

(v) Trái phiếu Chính phủ: 95% giá trị trái phiếu Chính phủ có thời 
hạn còn lại dưới 1 năm hoặc 85% giá trị trái phiếu Chính phủ có 
thời hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 5 năm hoặc 80% giá trị trái phiếu 
Chính phủ có thời hạn còn lại từ 5 năm trở lên. Giá trị trái phiếu 
Chính phủ được tính theo mệnh giá tại ngày xác định giá trị. 

V. Điều 14 

1. Sửa đổi 
Khoản 4 

 

Điều 14. Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh 
cổ phiếu  

4. Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng, ủy thác cho 
công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng để công ty con, 
công ty liên kết của ngân hàng thương mại: 

a) Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu; 

b) Cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. 

 

Sửa đổi khoản 4 , khoản 6 như sau: 

4. Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng, ủy thác cho 
công ty con, công ty liên kết của chính ngân hàng thương mại để: 

a) Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu; 

b) Cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. 

2. Sửa đổi 
Khoản 6  

 

6. Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng cho khách hàng 
để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính ngân hàng thương mại, trừ 
trường hợp cho vay đối với người lao động của ngân hàng thương 
mại nhà nước để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển ngân 

6. Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng cho khách hàng 
để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính ngân hàng thương mại, trừ 
trường hợp ngân hàng thương mại nhà nước cho vay đối với người 
lao động của chính ngân hàng thương mại nhà nước đó để mua cổ 
phần phát hành lần đầu khi chuyển ngân hàng thương mại nhà nước 



 

 

hàng thương mại nhà nước đó thành ngân hàng thương mại cổ phần. đó thành ngân hàng thương mại cổ phần. 

VI. Điều15 

1. Sửa đổi  
Điểm b 
Khoản 2  

Điều 15. Tỷ lệ khả năng chi trả  

2. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản: 

b) Tỷ lệ dự trữ thanh khoản được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ dự trữ 
thanh khoản =  

Tài sản có tính thanh khoản cao 
x 100% 

Tổng Nợ phải trả 

Trong đó: 

(i) Tài sản có tính thanh khoản cao được quy định tại Phụ lục 3 
Thông tư này; 

(ii) Tổng Nợ phải trả là khoản mục Tổng Nợ phải trả trên Bảng cân 
đối kế toán. 

 

Sửa đổi điểm (b) như sau: 

b) Tỷ lệ dự trữ thanh Khoản được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ dự trữ 
thanh Khoản 
(%) 

= 
Tài sản có tính thanh Khoản cao 

x 100 
Tổng Nợ phải trả 

Trong đó: 

(i) Tài sản có tính thanh Khoản cao được quy định tại Phụ lục 3 
Thông tư này; 

(ii) Tổng Nợ phải trả là Khoản Mục Tổng Nợ phải trả trên Bảng cân 
đối kế toán trừ đi các Khoản vay Ngân hàng Nhà nước (bao gồm 
bán có kỳ hạn giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở; chiết 
khấu, cầm cố giấy tờ có giá, vay qua đêm trong thanh toán điện 
tử liên ngân hàng) và Khoản vay các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài khác dưới hình thức chiết khấu, 
tái chiết khấu các giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao 
dịch của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Sửa đổi 
Điểm d 
Khoản 2  

 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ 
lệ dự trữ thanh khoản như sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 10%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 10%; 

(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 1%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 10%. 

Sửa đổi điểm (d) như sau: 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ 
lệ dự trù thanh Khoản tối thiểu như sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 10%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 10%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 1%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 10%.” 



 

 

 

3. Sửa đổi  
Điểm b, c, d 
Khoản 3 

Điều 15. Tỷ lệ khả năng chi trả  

3. Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày: 

b) Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày được xác định theo công 
thức sau: 

Tỷ lệ khả 
năng chi trả 
trong 30 ngày 
(%)   

= 

Tài sản có tính thanh khoản cao 

x100 
Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày 
tiếp theo 

Trong đó: 

(i) Tài sản có tính thanh khoản cao được quy định tại Phụ lục 3 
Thông tư này; 

(ii) Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo là chênh lệch dương 
giữa dòng tiền ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau và dòng 
tiền vào của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau được quy định tại 
Phụ lục 3 Thông tư này; 

c) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 
quy định tại điểm b khoản này đối với đồng Việt Nam như sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 50%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 20%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 50%. 

 

Sửa đổi điểm (b), (c), (d) như sau: 

 

b) Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày được xác định theo công 
thức sau: 

Tỷ lệ khả năng chi 
trả trong 30 ngày 
(%) 

= 

Tài sản có tính thanh 
Khoản cao 

x 100 
Dòng tiền ra ròng trong 30 
ngày tiếp theo 

Trong đó: 

(i) Tài sản có tính thanh Khoản cao được quy định tại Phụ lục 3 
Thông tư này; 

(ii) Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo là chênh lệch giữa 
dòng tiền ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau và dòng tiền 
vào của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau được quy định tại Phụ 
lục 3 Thông tư này. 

c) Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài xác định dòng tiền ra ròng đối với đồng Việt Nam trong 
30 ngày tiếp theo là dương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy 
định tại Điểm b Khoản này đối với đồng Việt Nam tối thiểu như 
sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 50%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; 



 

 

 

 

 

d) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 
quy định tại điểm b khoản này đối với ngoại tệ như sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 10%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 5%. 

 

 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 20%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 50%.” 

 

d) Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài xác định dòng tiền ra ròng đối với ngoại tệ trong 30 ngày 
tiếp theo là dương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy định tại 
Điểm b Khoản này đối với ngoại tệ tối thiểu như sau: 

(i) Ngân hàng thương mại: 10%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%; 

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 5%. 

VII:Điều16 

1. Sửa đổi 
Khoản 2  

 

Điều 16. Quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ khả năng 
chi trả  

2. Trường hợp kết quả tính toán tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 
của ngày hôm sau không đảm bảo tỷ lệ theo quy định, tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có biện pháp tự xử lý, 
bao gồm: vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
khác hoặc ký kết với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác các cam kết gửi tiền có kỳ hạn không thể hủy 
ngang, cam kết vay không thể hủy ngang và các biện pháp không 
thể hủy ngang khác để đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định. 

 

Sửa đổi khoản (2) như sau: 

 

2. Trường hợp kết quả tính toán tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 
của ngày hôm sau của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài không đảm bảo theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 3 
Điều 15 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý theo 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ 
và ngân hàng đồng thời thực hiện giám sát về khả năng chi trả. 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải áp dụng 
ngay biện pháp tự xử lý, bao gồm: vay của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài khác, vay của tổ chức tài chính nước 
ngoài hoặc ký kết với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác, với tổ chức tài chính nước ngoài các cam kết gửi 
tiền có kỳ hạn không thể hủy ngang, cam kết vay không thể hủy 



 

 

ngang và các biện pháp không thể hủy ngang khác để đảm bảo tỷ lệ 
khả năng chi trả. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài phải sử dụng các biện pháp tự xử lý nói trên ở 
mức từ 20% trở lên của tài sản có tính thanh Khoản cao, Ngân 
hàng Nhà nước áp dụng bổ sung các biện pháp giám sát và xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

2. Bãi bỏ 
Khoản 5  

 

Điều 16. Quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ khả năng 
chi trả  

5. Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ, có các biện pháp xử lý 
theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng các biện pháp tự xử lý 
quy định tại khoản 2 Điều này ở mức từ 20% trở lên của tài sản có 
tính thanh khoản cao để duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 

Bãi bỏ khoản 5  

VIII. 

Điều 17  

1. Sửa đổi 
Khoản 2  

 

Điều 17. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để 
cho vay trung hạn và dài hạn 

2. Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn bao gồm: 

a) Các khoản sau đây có thời hạn còn lại từ 12 tháng trở lên: 

(i) Các khoản cho vay, cho thuê tài chính (bao gồm cả khoản cho 
vay, cho thuê tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài khác tại Việt Nam), trừ dư nợ cho vay, cho thuê tài 
chính bằng nguồn ủy thác của Chính phủ, cá nhân và của tổ chức 
khác (bao gồm cả: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài khác tại Việt Nam; ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước ngoài 
của ngân hàng mẹ) mà các rủi ro liên quan đến khoản cho vay, cho 
thuê tài chính này do Chính phủ, cá nhân và tổ chức này chịu; 

(ii) Các khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác cho vay, cho thuê tài chính mà tổ chức tín dụng, 

Sửa đổi khoản (2) như sau: 

 

2. Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn bao gồm: 

a) Các Khoản sau đây có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm: 

(i) Các Khoản cho vay, cho thuê tài chính (bao gồm cả Khoản cho 
vay, cho thuê tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài khác tại Việt Nam), trừ dư nợ cho vay, cho thuê tài 
chính bằng nguồn ủy thác của Chính phủ, cá nhân và của tổ chức 
khác (bao gồm cả: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài khác tại Việt Nam; ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước ngoài 
của ngân hàng mẹ) mà các rủi ro liên quan đến Khoản cho vay, cho 
thuê tài chính này do Chính phủ, cá nhân và tổ chức này chịu; 

(ii) Các Khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác cho vay, cho thuê tài chính mà tổ chức tín dụng, 



 

 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài ủy thác chịu rủi ro; 

(iii) Các khoản mua, đầu tư vào giấy tờ có giá, trừ giấy tờ có giá 
được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Dư nợ cho vay, dư nợ cho thuê tài chính, số dư mua, đầu tư giấy 
tờ có giá trung hạn và dài hạn bị quá hạn; 

c) Dư nợ cho vay, số dư mua, đầu tư giấy tờ có giá ngắn hạn bị quá 
hạn, mà thời hạn cho vay, thời hạn đầu tư vào giấy tờ có giá cộng 
với thời gian quá hạn từ 12 tháng trở lên. 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài ủy thác chịu rủi ro; 

(iii) Các Khoản mua, đầu tư vào giấy tờ có giá, trừ giấy tờ có giá 
được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước (không 
bao gồm trái phiếu do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức 
tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành). 

b) Dư nợ cho vay, dư nợ cho thuê tài chính, số dư mua, đầu tư giấy 
tờ có giá bị quá hạn. 

c, Không có 

 

2.Sửa đổi 
Khoản 3  

 

3. Nguồn vốn trung hạn, dài hạn bao gồm các khoản sau đây có thời 
hạn còn lại từ 12 tháng trở lên: 

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và 
tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước, nếu có), cá nhân; 

b) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở 
nước ngoài của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài; 

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền 
gửi, trái phiếu; 

d) Khoản vay các tổ chức tài chính ở trong nước (không bao gồm 
tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 
tại Việt Nam) và khoản vay các tổ chức tài chính ở nước ngoài, trừ 
các khoản vay quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ còn lại sau khi trừ các 
khoản mua, đầu tư tài sản cố định, góp vốn, mua cổ phần theo quy 
định của pháp luật; 

e) Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận không chia còn lại sau khi mua 

Sửa đổi khoản (3) như sau:  

3. Nguồn vốn trung hạn, dài hạn bao gồm số dư các Khoản sau đây 
có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm: 

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các Khoản 
sau đây: 

(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước; 

(ii) Tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài khác tại Việt Nam; 

b) Tiền vay các tổ chức tài chính ở trong nước và nước ngoài (trừ 
tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 
tại Việt Nam); 

c) Tiền gửi của cá nhân; 

d) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền 
gửi, trái phiếu; 

đ) Vốn Điều lệ, vốn được cấp, quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, quỹ 
đầu tư phát triển nghiệp vụ, và quỹ dự phòng tài chính còn lại sau 



 

 

cổ phiếu quỹ. 

 

khi trừ đi giá trị nguyên giá của các Khoản mua, đầu tư tài sản cố 
định, góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật; 

e) Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận không chia còn lại sau khi mua 
cổ phiếu quỹ; 

g) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác tại Việt Nam đối với trường hợp tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng; 

h) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp ngân 
hàng hợp tác xã. 

3.Sửa đổi 
Khoản 4  

 

4. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các khoản sau đây có thời hạn còn 
lại dưới 12 tháng: 

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, có 
kỳ hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 
tại Việt Nam và tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước, nếu có), cá 
nhân; 

b) Tiền gửi, tiền vay của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài, chi 
nhánh ở nước ngoài của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài; 

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền 
gửi, trái phiếu; 

d) Khoản vay các tổ chức tài chính ở trong nước (không bao gồm 
khoản vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 
Việt Nam) và khoản vay các tổ chức tài chính ở nước ngoài, trừ các 
khoản vay quy định tại điểm b khoản này. 

Sửa đổi khoản (4) như sau:  

4. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm số dư các Khoản sau đây có thời 
hạn còn lại đến 01 (một) năm (bao gồm cả các Khoản tiền gửi 
không kỳ hạn): 

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các Khoản 
sau đây: 

(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước; 

(ii) Tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
khác tại Việt Nam; 

(iii) Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng. 

b) Tiền vay các tổ chức tài chính ở trong nước và nước ngoài (trừ 
tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 
tại Việt Nam); 

c) Tiền gửi của cá nhân, trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên 
dùng; 

d) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền 



 

 

gửi, trái phiếu; 

đ) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài khác tại Việt Nam đối với trường hợp tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng; 

e) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp ngân hàng 
hợp tác xã. 

4.Sửa đổi 
Khoản 5  

 

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng 
nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối 
đa như sau: 

a) Ngân hàng thương mại: 60%; 

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%; 

c) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 200%; 

d) Ngân hàng hợp tác xã: 60%. 

 

Sửa đổi khoản (5) như sau: 

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng 
nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối 
đa với lộ trình sau đây: 

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2016: 

(i) Ngân hàng thương mại: 60%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 100%; 

(iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 60%; 

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017: 

(i) Ngân hàng thương mại: 50%; 

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; 

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%; 

(iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 50%; 

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: 

i) Ngân hàng thương mại: 40%; 

ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; 



 

 

iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 80%; 

iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 40%. 

5. Sửa đổi 
Khoản 6  

 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, 
đầu tư trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả các khoản ủy thác cho tổ 
chức khác mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ nhưng không bao gồm 
các khoản mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ bằng nguồn vốn ủy thác 
từ tổ chức khác) theo tỷ lệ tối đa so với nguồn vốn ngắn hạn như 
sau: 

a) Ngân hàng thương mại nhà nước: 15%; 

b) Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 
100% vốn nước ngoài: 35%; 

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15%; 

d) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%; 

đ) Ngân hàng hợp tác xã: 40%. 

 

Sửa đổi khoản (6) như sau: 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, 
đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn bình quân 
của tháng liền kề trước đó như sau: 

a) Tỷ lệ tối đa: 

(i) Ngân hàng thương mại nhà nước: 25%; 

(ii) Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân 
hàng 100% vốn nước ngoài: 35%; 

(iii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 35%; 

(iv) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%; 

(v) Ngân hàng hợp tác xã: 35%. 

b) Số dư mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ để xác định tỷ lệ tối đa 
quy định tại Điểm a Khoản này bao gồm toàn bộ số dư trái phiếu 
Chính phủ thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, bao gồm cả các Khoản ủy thác cho tổ chức khác mua, 
đầu tư trái phiếu Chính phủ và không bao gồm các Khoản mua, đầu 
tư trái phiếu Chính phủ bằng nguồn vốn ủy thác từ cá nhân, tổ chức 
khác mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 
chịu rủi ro; 

c) Nguồn vốn ngắn hạn xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 
này; 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có 
nguồn vốn ngắn hạn được mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ 
theo tỷ lệ tối đa tương ứng quy định tại Điểm a Khoản này so 



 

 

với vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp. 

IX: Điều 21 

Sửa đổi 
Điểm a, 
Điểm b 
Khoản 4  

Điều 21. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi  

4. Tổng tiền gửi bao gồm: 

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi các loại của Kho 
bạc Nhà nước, nếu có), tiền gửi của cá nhân; trừ tiền ký quỹ, tiền 
gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; 

b) Tiền gửi của ngân hàng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở nước ngoài 
của ngân hàng mẹ; 

 

Sửa đổi điểm (a). Điểm (b) như sau: 

 4. Tổng tiền gửi bao gồm: 

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các Khoản 
sau đây: 

(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước; 

(ii) Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; 

b) Tiền gửi của cá nhân, trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên 
dùng. 

X.Thay thế 
Phụ lục 

Được thay thể bởi các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2016  

 


